
ְקָרא ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ּגֶֹדל ַהֲחָׁשׁש ֵמֲאִמיַרת ֵׁשם ה' ְלַבָּטָלה
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (א ב)

ֶזה  ָּפסּוק  ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֵהִביאּו  (ְּפִליָאה)  ַּבִּמְדָרׁש 
ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב ִּבְתִהִּלים (קמד ד): "ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה ָיָמיו ְּכֵצל 

עֹוֵבר", ְוֶהְקֵׁשר ַהְּפסּוִקים ִנְרֶאה ָּתמּוַּה.

ְּכָמאַתִים  ִלְפֵני  ְּדִליָטא  ְּבִריְסק  ָאָב"ד  ַקִציְנְלְנּבֹויֶגן  ָהְגָרא"ל  ֵּבֵאר 
ָׁשָנה:

ְּבַמֶּסֶכת ְנָדִרים (י ב) ִהְזִהירּו ֲחָכִמים ֶׁשְּבֵעת ַהְקָּדַׁשת ַהָּקְרָּבן א 
"ַלה''"  ֶׁשּיֹאַמר:  ַאַחר  ָימּות  ֶׁשָּמא  עֹוָלה",  "ַלה'  ַהַּמְקִּדיׁש:  יֹאַמר 
ֶטֶרם ֶׁשַּיְסִּפיק לֹוַמר: "עֹוָלה", ְוִנְמָצא ַמְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה. 

ָלֵכן ָעָליו לֹוַמר: "עֹוָלה ַלה'".

לֹוַמר  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּטַעם  ַהִּמְדָרׁש:  ָרַמז   ֶׁשְּלָכ ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר  ֶזה  ְלִפי 
ֶׁש:  ִמְּפֵני  הּוא  ָקְרָּבן',  'ַלה'  ְוא  ֶזה,  ַּבָּפסּוק  ַּכּמּוָבא  ַלה''  'ָקְרָּבן 
ִּפְתאֹום,  ְּבֶפַתע  ָימּות  ְוִאם  עֹוֵבר",  ְּכֵצל  ָיָמיו  ָּדָמה  ַלֶהֶבל  "ָאָדם 

ִנְמָצא הּוא ַמְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה. 

'קֹול ְיהּוָדא' רּות ב ד

*  *  *

ָהעֹוָלם  ִמְנַהג  ֶאת  ֶקַמח)  (יור"ד  ַיֲעקֹב'  ַה'ְּיׁשּועֹות  ֵּפֵרׁש  זֹו   ֶּדֶר ַעל 
ִּבְלׁשֹון  ְמָבְרכֹו  ֲחֵברֹו  ֶאת  ֶׁשַהּפֹוֵגׁש  ְלָבָנה')  'ִקּדּוׁש  ִּבְתִפַּלת  (ַהֶּנֱאָמר 

'ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם', ְוֵרֵעהּו ֵמִׁשיב לֹו ַּבָּלׁשֹון ֲהפּוָכה: 'ֲעֵליֶכם ַהָּׁשלֹום'.

י  (ַׁשָּבת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ִמְּׁשמֹוָתיו  ֶאָחד  הּוא  'ָׁשלֹום'  ֶׁשֵּכן 
ֲאִמיַרת  ַאַחר  ָימּות  ֶׁשָּמא  חֹוֵׁשׁש  ֵאינֹו   ַהְּמָבֵר ַמּדּוַע  ֵּכן  ְוִאם  ב), 
'ָׁשלֹום' ְוִנְמָצא ַמְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה? ֶאָּלא, ֵּכיָון ֶׁשַהְקָּדַמת 
סו"פ  זּוָטא  ֶאֶרץ   ֶּדֶר מס'  (ְרֵאה  ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ְסֻגָּלה  ִהָּנּה  ָׁשלֹום 

ַהָּׁשלֹום), ְלִפיָכ ֵאין ֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא ָימּות ְּבָׁשָעה זֹו.

ְּבָרם, ַרק ַלּפֹוֵתַח ִּבְבָרָכה ִנְּתָנה ַהְּזכּות ְלַהְקִּדים 'ָׁשלֹום' ַל'ֲעֵליֶכם' 
ְוא ַלֲחׁשֹׁש 'ֶׁשָּמא ָימּות', ַא ְלֵמִׁשיב א ֻהַּתר ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ֶׁשֲהֵרי 
ֵאינֹו ַמְקִּדים ָׁשלֹום, ְוֵיׁש ַלֲחׁשֹׁש ֶׁשָּמא ָימּות ֵּבין 'ָׁשלֹום' ַל'ֲעֵליֶכם' 

ְוִנְמָצא ַמְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה, ָחִליָלה.

ַעל ִּפי ְיסֹוד ֶזה ֵּפֵרׁש ָהַרִּבי ֵריׁש ְׁשֶמעְלֵקא ִמִּניְקלשּבּוְרג ֶאת ֲאֶׁשר 
ַמְכִריִזים ָאנּו ְּבָכל יֹום ַּכָּמה ְּפָעִמים: "ה' ֶמֶלך, ה' ָמלָ, ה' ִיְמךְ 
ְלעֹלָם וָעֶד"; ֶׁשִהֵּנה ִלְכאֹוָרה ֵסֶדר ַהְּדָבִרים ֵאינֹו מּוָבן: ַמּדּוַע ָאנּו 

ַמְקִּדיִמים ֶאת ַההֹוֶוה ְלָעָבר?

ֶאָּלא ֶׁשִאּלּו ָהָיה ָהָאָדם אֹוֵמר ִּבְתִחָּלה ֶאת ֶהָעָבר - 'ה' ָמָלְך', ָהָיה 
ְמָחֵרף  הּוא  ְוִנְמָצא  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ִמָּיד  ָימּות  ֶׁשָּמא  ַלֲחׁשֹׁש  ָמקֹום 

.'ִהְקִּדימּו לֹוַמר 'ה' ֶמֶל ּוְמַגֵּדף, ְלִפיָכ

'ְּבֵארֹות ַהַּמִים' עמ' קסא

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּכָקְרָּבן
א  ַמּדּוַע  "ִמֶּכם";  ַהָּלׁשֹון  ֵּפֶׁשר  ַעל  ִלְתמַֹּה  ֵיׁש  ָהָאמּור  ַּבָּפסּוק 

ֶנֱאָמר ִּבְסָתָמא: "ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ָקְרָּבן ַלה'"?

 ַהְּמָבֵר ֶׁשָּכל  ְלַלְּמֵדנּו,  ָּבא  ֶזה  ָּדָבר  ַּגִּנים':  'ְמעֹון  ְּבִמְדַרׁש  ּוֵבֵאר 
ְּכִאּלּו  לֹו  ֶנְחָׁשב  'ִמֶּכם',  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  יֹום,  ְּבָכל  ְּבָרכֹות  ֵמָאה 

ִהְקִריב ָקְרָּבן ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח.

'ּתֹוָרה ְׁשֵלָמה' ַוִּיְקָרא פ"א אֹות נב

ְּכֵעין ֶזה ָּכַתב ַּבַעל 'ֵסֶפר ַהַּגן' (ְליֹום ֵׁשִני): ָּכל ַהַּמְגִּביַּה קֹולֹו ְואֹוֵמר 
ָּכל  ֶאת  ִהְקִריב  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה  ָרם,  ְּבקֹול  ְּבָרכֹות 
ַהָּקְרָּבנֹות ַהְּכתּוִבים ְּבָפָרַׁשת ַוִּיְקָרא. ֶׁשֲהֵרי ָאנּו אֹוְמִרים ְּבָכל יֹום 
ֵמָאה ְּבָרכֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַהְזָּכַרת ַהֵּׁשם, ְוי"א ְּבָרכֹות נֹוָספֹות ְּב'ָברּוךְ 
קי"א  ְּכֶנֶגד  ְּבָרכֹות,  קי"א  ֲהֵרי  ַהֵּׁשם,  ַהְזָּכַרת  ָּבֶהן  ֶׁשֵאין  ֶׁשָאַמר' 

ְּפסּוֵקי ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא.

*  *  *

ֵּבאּור נֹוָסף ַעל ִיּתּור ַהָּלׁשֹון 'ִמֶּכם' ֵּפֵרׁש ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ּבֹוְסקֹוִביץ 
ָזָצ"ל ְּבִסְפרֹו 'ּתֹוְצאֹות ַחִּיים' (ִנְדַּפס ִלְפֵני ְּכָמאַתִים ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה):

'ִמֶּכם' ָהִיינּו 'ֵמַעְצְמֶכם', ְּכלֹוַמר, ְּתִפָּלה ֶׁשָּבּה נֹוֵתן ָהָאָדם ְלבֹוְראֹו 
ֵמַעְצמֹו ַמָּמׁש. ּוָבָאה ַהּתֹוָרה ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ַמֲעָלה ְיֵתָרה ֵיׁש ִלְתִפָּלה, 
(ְרֵאה  ַעְצָמם  ַהָּקְרָּבנֹות  ִמן  יֹוֵתר  'ִמֶּכם',  ַהֻּמְקָרב  ַהָּקְרָּבן  ֶׁשִהיא 
ְּבָרכֹות לב ב). ֶׁשֵּכן ַּבָּקְרָּבנֹות – ּכֵֹהן ַּבַעל מּום ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְקִריָבם, 

ַא ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ָאָדם ַּבַעל מּום ְרצּוָיה ַאף יֹוֵתר ִמֶּׁשל ָהָאָדם ַהָּׁשֵלם 
ְּבגּופֹו, ַּכָּכתּוב ַּבְּתִהִּלים (נא יט): "ִזְבֵחי ֱאִהים רּוַח ִנְׁשָּבָרה".

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ֶהָעִני ְּבַדַעת ִמְתַקֶּבֶלת
"ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה ַלה'" (ב א)

ַּבִּמְדָרׁש ַעל ָּפסּוק ֶזה (ויק"ר ג ב) ֶנֱאָמר ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשָּקְרָּבנֹו ֶׁשל ֶהָעִני 
(ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ִמְתַקֶּבֶלת,  ֶהָעִני  ְּתִפַּלת  ַּגם   ָּכ ְּבָרצֹון,  ִמְתַקֵּבל 
כב כה): "ִּכי א ָבָזה ְוא ִׁשַּקץ ֱענּות ָעִני ְוא ִהְסִּתיר ָּפָניו ִמֶּמּנּו 

ּוְבַׁשְּועוֹ ֵאָליו ָׁשֵמַע".

ִּכי  נֹאַמר  ִאם  ַאף  ָזָצ"ל:  ַחְסָמן  ֵליּב  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק   ָּכ ַעל  ִהְקָׁשה 
ַמּדּוַע  ְיָקרֹו,  ְלרֹב  ֶהָעִׁשיר  ָקְרַּבן  ֶאת  ְלַהֲעִדיף  ָמקֹום  ָהָיה  ְּבָקְרָּבן 
ִיְהֶיה ַצד לֹוַמר ֶׁשְּתִפַּלת ֶהָעִׁשיר ִּתְקַּדם ִלְתִפַּלת ֶהָעִני, ְוִכי ַמּׂשֹוא 

ָּפִנים ֵיׁש ַּבָּדָבר?

ְּבַדַעת,  ֶלָעִני  ֶאָּלא  ְּבָממֹון,  ֶלָעִני  ָּכאן  ֲחָז"ל  ַּכָּוַנת  ֵאין  ּוֵבֵאר, 
ַחִּיים;  רּוַח  ַחְסַרת  ְנמּוָכה,  ְּבַדְרָּגה  ִהָּנּה  ַמֲעָׂשיו  ְּכמֹו  ֶׁשְּתִפָּלתֹו 
ְּבכָֹחּה  ֵיׁש  ָּכֶזה  ָאָדם  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ַּגם  ִּכי  ֲחָז"ל  ָאְמרּו  זֹאת  ּוְבָכל 

ְלִהְתַקֵּבל ְּבָרצֹון.

'אֹור ָיֵהל' ְּתַצֶּוה

ְמִחיָלה ִהיא ְסֻגָּלה ְלַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה
"ְוָכל ָקְרַּבן ִמְנָחְת ַּבֶּמַלח ִּתְמָלח" (ב יג)

ְמָפֵרׁש ַּבַעל 'ֶּפֶלא יֹוֵעץ':

"ַּבֶּמַלח ִּתְמָלח" ֵהן אֹוִתּיֹות 'ִּבְמחֹל ִּתְמַחל', ָרַמז ָלנּו ָּכאן ַהָּכתּוב 
ִּכי ִמי ֶׁשַּמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו ּומֹוֵחל ְלִמי ֶׁשָּפַגע ּבֹו ּוִבְּיׁשֹו, ָקְרָּבנֹו 

ּוְתִפּלֹוָתיו ִמְתַקְּבִלים ַּבְּמרֹוִמים.
'ֶאֶלף ַהָּמֵגן'

ִלְׁשּפֹ ֵלב – ַּכַּמִים
"ְוא ַתְׁשִּבית ֶמַלח ְּבִרית ֱאקֶי ֵמַעל ִמְנָחֶת" (ב יג)

"ֶׁשַהְּבִרית ְּכרּוָתה ַלֶּמַלח ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית, ֶׁשֻהְבְטחוּ ַהַּמִים 
ַהַּתְחּתֹוִנים ִלְקַרב ַּבִּמְזֵּבַח ַּבֶּמַלח, ְוִנּסּו ַהַּמִים ַּבַחג" (ַרִׁש"י).

ְּב'ִתּקּוֵני זַֹהר' (יט כ, הּוָבא ְּב'ַיְלקּוט ְראּוֵבִני' ָּכאן) ְמבֶֹאֶרת ַהִּסָּבה ֶׁשָּכַרת 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ְּבִרית ַהֶּמַלח:

ַּכֲאֶׁשר ִחֵּלק ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית ֵּבין ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים 
ֶחְלֵקנּו  ִנְגַרע  "ַמּדּוַע  ְוָאְמרּו:  ַהַּתְחּתֹוִנים  ַהַּמִים  ָּבכּו  ַלַּתְחּתֹוִנים, 
ַהָּקדֹוׁש  ָּכַרת  ְלַרּצֹוָתם  ּוְכֵדי  ִמּבֹוְרֵאנּו?!"  ְלִהְתַרֵחק  ָעֵלינּו  ְוִנְגַזר 
ָּברּו הּוא ִעָּמם ֶאת ְּבִרית ַהֶּמַלח, ֶׁשֵּמֶהם ְיַנְּסכוּ ֶאת ַהַּמִים ְּבַחג, 

ּוַבֶּמַלח ַהּנֹוָצר ֵמֶהם ִיְׁשַּתְּמׁשּו ִלְמִליַחת ַהָּקְרָּבנֹות.

(ב  ְּבֵאיָכה  ַהָּפסּוק  ֶאת  ְּדָרׁש   ְּבֶדֶר ָּפִנים'  'ִייַטב  ַּבַעל  ֵּפֵרׁש  ְּבזֹאת 
ִלְפֵני  ָּבכּו  ֶׁשַהַּמִים  ְּכֵׁשם  ה'";  ְּפֵני  נַֹכח   ִלֵּב ַכַּמִים  "ִׁשְפִכי  יט): 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוָחְפצּו ֶאת ִקְרָבתֹו, ָּכ ַאף ַאֶּתם ִׁשְפכּו ִלְּבֶכם 

ְלִהְתָקֵרב ֶאל "נַֹכח ְּפֵני ה'".

ַהִּוּדּוי חֹוֵסם ִּפי ַהְּמַקְטְרִגים
"ִאם לֹוא ַיִּגיד ְוָנָׂשא ֲעוֹנֹו" (ה א)

ּוַמְׁשָמעּוָתּה  ָּפִנים,  ִלְׁשֵּתי  ִמְׁשַּתַּמַעת  'לֹוא'  ַהִּמָּלה  ְּכִתיַבת  צּוַרת 
(ִמַּלת  'לֹו'  אֹו  ְׁשִליָלה)  (ִמַּלת  'א'  ִהיא  ַהַּכָּוָנה  ַהִאם  ְּברּוָרה:  ֵאיָנּה 

ַיַחס)?

ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ַּכָּוַנת ַהּתֹוָרה ִהיא ִלְׁשֵּתי ַהַּמְׁשָמֻעּיֹות ְּכֵדי ְלַלְּמֵדנּו 
ִּפּיֹות  ֶאת  הּוא  סֹוֵתם  ֲחָטָאיו  ַעל  ָהָאָדם  ֶׁשִּמְתַוֶּדה  ֶׁשְּבֵעת 
ַהְּמַקְטְרִגים. ּוְלָכ ָרַמז ַהָּכתּוב: 'ִאם לֹו ַיִּגיד' – ִאם ִיְתַוֶּדה ָהָאָדם 
ִּבְפֵני קֹונֹו, ֲאַזי 'א ַיִּגיד' – ִיָּסֵכר ִּפי ַהְּמַקְטֵרג ִמְּלַהְׂשִטין, ַא 'ִאם 

א ַיִּגיד' – ִאם א ִיְתַוֶּדה, ֲאַזי 'לֹו ַיִּגיד' – ַהְּמַקְטֵרג ֶאת ֲחָטָאיו.

ַאַּפִים'  'ְנִפיַלת  ִּבְתִפַּלת  ַהֶּנֱאָמר  ַהָּכתּוב  ִּבְלׁשֹון  ִנְרָמז  ֶזה  ִעְנָין 
ִּבְכִיי",  קֹול  ה'  ָׁשַמע  ִּכי  ָאֶון  ּפֲֹעֵלי  ָּכל  ִמֶּמִּני  "סּורּו  ט):  ו  (ְּתִהִּלים 
ֲעֵליֶכם  ַחְּטאֹוַתי,  ַעל  ְּבִהְתַוּדֹוִתי  ִּבְכִיי  קֹול  ֶאת  ה'  ֶׁשָּׁשַמע  ֵּכיָון 

ַהְּמַקְטְרִגים ָלסּור ֵמָעַלי.
'ַׁשַער ַּבת ַרִּבים'

ֲעבֹוַדת ה' ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול
"ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלעָֹלה" (ה ז)

ִהָּנן  ְלעָֹלה"  ְוֶאָחד  ְלַחָּטאת  "ֶאָחד  ַהִּמִּלים:  ִּכי  ֶאְפַרִים,  ַרֵּבנּו  ָּכַתב 
ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות 'ֱאלּול'.

ּוֵבֵאר ַהִחידָ"א, ִּכי ִמָּכאן ָלַמְדנּו ֶׁשֲעבֹוַדת ה' ַהִּנְדֶרֶׁשת ִמָּכל ָאָדם 
ַהּתֹוָרה  ְּבַמְדֵרגֹות  ְוַלֲעלֹות  ֵמֲחָטאֹוָתיו  ָלׁשּוב  ִהיא  ֱאלּול,  ְּבחֶֹדׁש 

ְוַהִּיְרָאה.
'חֹוַמת ֲאָנ'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ּטלה

ני ּפְ ם

ֲעִנַּית ָאֵמן ְּכַהְקָרַבת ָקְרָּבן
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (א ב)

ָקְרָּבנֹות:  סּוֵגי  ְׁשלֹוָׁשה  מֹוִפיִעים  ַהָּקְרָּבנֹות  ְּבָפָרַׁשת 
ְלִעִּתים  ִמְצָטְרִפים  ֵאּלּו  ָקְרָּבנֹות  ּוְנָסִכים.  ִמְנָחה  ִאֶּׁשה, 
ּוְנָסִכים.  ִמְנָחה  ְלָהִביא  ֵיׁש  ֶׁשִעּמֹו  מּוָסף  ְּכָקְרַּבן  ַיְחָּדו, 
'ָאֵמן'.  'ִאֶּׁשה, ִמְנָחה, ֶנֶס' הּוא  ְוִהֵּנה ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל 
ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ְוַהִּתּקּון  ַהִּיחּוד  ִּכי  ֶרֶמז  ִמָּכאן 
ַהִּיחּוד  ֵמֵעין  הּוא  ֵאּלּו,  ָקְרָּבנֹות  ְׁשלֹוָׁשה  ְּבֶאְמָצעּות 
ֶׁשַּנֲעֶׂשה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַהְּמַאֶחֶדת ֶאת ְׁשמֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּוא.
'ִׁשְבֵטי ָי-ּה' (ָלָרָמ"ד ָואִלי) ַּבִּמְדָּבר כח יא

ֶרֶמז ָנְתנּו ַלָּדָבר ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב (ֶאְסֵּתר ב ז):

"ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה ", 
ָראֵׁשי ֵּתבֹות:

ְוַכֲאֶׁשר ַיֲענּו ַהָּקָהל ַיְחָּדו ָאֵמן ֲאַזי ִּתָּגֵאל ֲהַדָּסה.

['ֲהַדָּסה' ִהיא ֶרֶמז ִלְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל (ויק"ר ל יב)].

'ְיֵמי ַהּפּוִרים'

"ֵאין ַהָּגֻלּיֹות
ֲעִתידֹות ְלִהָּגֵאל 

ֶאָּלא ִּבְׂשַכר
ֲאָמָנה" 

(ַּתְנחּוָמא ְּבַׁשַּלח י).

ָאֵמן.
עֹוִנים
ְוִנְגָאִלים
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ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ

ַאַחר   16:30 ַהָּׁשָעה  ַעל  הֹורּו  ַהָּׁשעֹון  ְמחֹוֵגי  א'.  ִמְׁשַּפַחת  ְּבֵבית  קֶֹדׁש  ַׁשָּבת  ֶעֶרב 
ֻּכּלֹו  ַהַּבִית  ֶאת  ְמַמְּלִאים  ָהֵאׁש,  ַּגֵּבי  ַעל  ָהֵכן  ָעְמדּו  ְּכָבר  ַהַּׁשָּבת  ַּתְבִׁשיֵלי  ַהָּצֳהַרִים. 

ְּבִניחֹוַח ָעְצָמִתי ּוְמֻיָחד ֶׁשֵאין ּדֹוֶמה לֹו; ִניחֹוַח ֶׁשל ַׁשָּבת קֶֹדׁש.

ְּבֶרֶגׁש  ְמַזֵּמר  ַטַעם,  ְּבטּוב   ֶהָערּו ַהֻּׁשְלָחן  ַיד  ַעל  ַהִּמְׁשָּפָחה  ֲאִבי  ָיַׁשב  ַהַּבִית  ְּבָסלֹון 
ְּכַמְקֵהָלה.  ֵאָליו  ִמְצָטְרִפים  ַהְּגדֹוִלים  ְּכֶׁשַהָּבִנים  ַהִּׁשיִרים,  ִׁשיר  ְּפסּוֵקי  ֶאת  קֶֹדׁש 
ַהַּׁשָּבת  ִלְקַראת  ָהַאֲחרֹוִנים  ַּבִּסּדּוִרים  ְטרּוָדה  ַהַּבִית,  ֲעֶקֶרת  ָעְמָדה  ַהִּמְטָּבח  ְּבתֹוְכֵכי 

ַהְּמַמְׁשֶמֶׁשת ּוָבָאה.

הּוְכנּו  ְּכָבר  ַהֵּנרֹות  ַמְחְלצֹוֵתיֶהם.  ְּבֵמיַטב  ְלבּוִׁשים  ַהְּקַטִּנים,  ִהְתרֹוְצצּו  ִמָּסִביב 
ִּבְקִפיָדה, ּוְבעֹוד ָׁשָעה ַקָּלה, ִּתָּׁשַמע ַהְּתרּוָעה ַהְּמַבֶּׂשֶרת ַעל ְזַמן ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות. אֹו 
ָאז ְּתַכֶּסה ָהֵאם ֶאת ֵעיֶניָה ּוְתָבֵר ַעל ַהֵּנרֹות ּתֹו ְנִׂשיַאת ְּתִפָּלה ַחָּמה ַעל ְּבֵני ַהַּבִית, 

ְיָלֶדיָה ַהְּיָקִרים.

ַהּכֹל ִנְרָאה ָׁשֵלו ְוָרגּוַע ָּכל ָּכ, ַעד ֶׁשְּלֶפַתע ִנְׁשְמָעה ְצָוָחה ְּבהּוָלה ִמן ַהָּסלֹון.

ָהֵאם ָרָצה ֶאל ֵעֶבר ְמקֹור ָהַרַעׁש. ַהַּמֲחֶזה ֶׁשִּנְגָלה ְלֶנֶגד ֵעיֶניָה ִהָּכה אֹוָתּה ְּבֶהֶלם. ַעל 
ְסִביבֹו  ָעמֹק.  ְּבִעָּלפֹון  ָׁשקּוַע  ְּכֶׁשהּוא  ַהִּמְׁשָּפָחה,  ֲאִבי  ָהָיה  ָׂשרּוַע  ַהּבֹוֶהֶקת  ָהִרְצָּפה 

ְמֻכָּנִסים ַהְּיָלִדים, צֹוִפים ּבֹו ַּבֲחָרָדה הֹוֶלֶכת ְוגֹוֶבֶרת.

ִּבן ֶרַגע ִהיא ִהְתַעְּׁשָתה ְוִהְזִעיָקה ֶאת מֹוֵקד ַהֵחרּום, ְותֹו ַּדּקֹות ִמְסָּפר ִנְכְנסּו ֶאל ַהַּבִית 
ַּכָּמה ּכֹוָנֵני ַהָּצָלה ֶׁשָעְזבּו ֶאת ָּכל ִעּסּוֵקיֶהם ּוִמֲהרּו ְלַהְתִחיל ִּבְפֻעּלֹות ַמִּצילֹות ַחִּיים.

ַהֵּנס:  ַהְּיָלִדים ַלֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ִנְרֶּגֶׁשת, ְוִהֵּנה ֵאַרע  ַהְּגדֹוָלה ֶאת  ַהַּבת  ֵּביְנַתִים ִּכְּנָסה 
ָהָאב ִהְתעֹוֵרר ֵמִעְלפֹונֹו, ַמִּביט ְסִביבֹו ְּכֵאינֹו ֵמִבין ַעל ָמה ַהְּמהּוָמה. 

"ְּכִפי ַהִּנְרֶאה ְמֻדָּבר ְּבִהְתַיְּבׁשּות!", ָּפַסק ָהרֹוֵפא ֶׁשִהְסִּפיק ֵּביְנַתִים ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהַּבִית. 
ַּתַחת   ְמָפֵר ְקִנּיֹות  ִמַּמַּסע  ַהַּבְיָתה  ָׁשב  ַּבָּצֳהַרִים  ָאֵכן,  ְּבֻחְלָׁשה.  ְּברֹאׁשֹו  ִהְנֵהן  ָהָאב 

ַהֶּׁשֶמׁש ַהּקֹוַפַחת, ּוִמּׁשּום ָמה ָׁשַכח ִלְׁשּתֹות ִּכְדָבֵעי.

"ַהַּמָּצב ּדֹוֵרׁש ִּפּנּוי ְלֵבית ַהחֹוִלים", ִהְכִריַע ָהרֹוֵפא, ַעל ַאף ֶׁשָהַרב א' ַעְצמֹו ְּכָבר ָחׁש 
ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ֶׁשל  ְּבֶמְרָחק  ָׁשַכן  א'  ִמְׁשַּפַחת  ֶׁשל  ֵּביָתּה  ַהֶחֶסד,  ְלַמְרֵּבה  ְּבטֹוב.  יֹוֵתר 
ֲחַדר  ְּבֶפַתח  ַרְגָליו  ָעְמדּו  ְּכָבר  ָקָצר  ְזַמן  ֶׁשְּבֶפֶרק   ָּכ ְמֻפְרָסם,  ְרפּוִאי  ִמֶּמְרַּכז  ְנִסיָעה 

ַהִּמּיּון, ְּבִלּוּויוֹ ַהָּמסּור ֶׁשל ֶּבן ִמְׁשַּפְחּתֹו.

ֵאם  ָהעֹוָלם.  ַעל  ְּכָנֶפיָה  ֶאת  ִלְפרֹס  ֵהֵחָּלה  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהַּׁשָּבת  ָחְלָפה.  ַקָּלה  ָׁשָעה 
ִלְׁשלֹום  ִּבְדָמעֹות  ִהְתַּפְּלָלה  ַהַהְדָלָקה  ּוְלַאַחר  ַהַּׁשָּבת,  ֵנרֹות  ֶאת  ִהְדִליָקה  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ַּבֲעָלּה. ִמָּיד ְלַאַחר ִמֵּכן ִמֲהָרה ֶלֱארֹז ֲחִביָלה ִמָּכל טּוב ַמַאְכֵלי ַהַּׁשָּבת: ָסָלִטים, ָּדִגים, 

ַחּלֹות ְוַיִין, ְּכֵדי ְלַקְחָּתם ְלֵבית ַהחֹוִלים ַּבֲעבּור ַּבֲעָלּה.

ַאַחת ַהְּׁשֵכנֹות ִהְתַנְּדָבה ִלְׁשמֹר ַעל ַהְּקַטִּנים, ְוָהֵאם ָעְמָדה ָלֵצאת ִמן ַהַּבִית, ֶאָּלא ֶׁשָאז 
ִעְּכָבה אֹוָתּה ַהַּבת ַהְּקַטָּנה ְּכֶׁשַּבָּקָׁשה ְּבִפיָה: "ִאָּמא, ֲעִני ָנא ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָכִתי!"

ֶטֶרם ַנְמִׁשי, ְנַצֵּין ִּכי ְּבֵבית ִמְׁשַּפַחת א' ַמְקִּפיִדים ַעד ְמאֹד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה ַעל 
ָּכל ְּבָרָכה ַהִּנְׁשַמַעת ִמִּפי ֶאָחד ִמְּבֵני ַהַּבִית. ַּגם ַהְּיָלִדים ַהְּקַטִּנים ְּבֵבית א' יֹוְדִעים ִּכי 
ִמָּכל 'ָאֵמן' ִנְבָרא ַמְלָא, ְוַעָּתה, ַּכֲאֶׁשר ִלָּבם ָהַר ָחַרד ִלְׁשלֹום ֲאִביֶהם ִקְּבָלה ְיִדיָעה 

זֹו ַּבֲעבּוָרם ַמְׁשָמעּות ְמֻיֶחֶדת.

ַאֲחֶריָה  נֹוֶסֶפת...  ְּבָרָכה   ְלָבֵר ַהְּקַטָּנה  ֶהְחִליָטה  ָאז   ַא ָאֵמן,  ַלֲענֹות  ִמֲהָרה  ָהֵאם 
ַעד  ָּדַחק  ֶׁשַהְּזַמן  ַאף  ַעל  'ֲאֵמִנים'...  ַּכָּמה  ְּבעֹוד  ִאּמֹו  ֶאת  ְלַזּכֹות  ָאִחיָה  ַּגם  ֶהְחִליט 
ְמאֹד, ְוַעל ַאף ֶׁשֶּדֶר ֶׁשל ְּכַמֲחִצית ַהָּׁשָעה ָעְמָדה ְּבָפֶניָה, ֶהְחִליָטה ַהְּגב' א' ְלִהְתַּגֵּבר 

ּוְלַהְמִּתין.

'עֹוד ַּכָּמה ַמְלֲאֵכי ָאֵמן ְּבַוַּדאי יֹוִסיפּו ְזֻכּיֹות ִלְרפּוַאת ַּבֲעִלי', ִהְרֲהָרה ְלַעְצָמּה.

ַהַּׁשָּבת,  ַמַאְכֵלי  ֲחִבילֹות  ְּכֶׁשְּבָיֶדיָה  ַהַּבִית,  ִמן  ָהֵאם  ָיְצָאה  ְּבֶטֶרם  ָחְלפּו  ְיָקרֹות  ַּדּקֹות 
ּוִמיִמיָנּה ּוִמְּׂשמֹאָלּה ִמְתַלִּוים ַמְלָאִכים ְצחֹוִרים ֶׁשל 'ָאֵמן'.

ֶטֶרם ִהְסִּפיָקה ָלֵצאת ִמן ַהִּבְנָין ּוְכָבר ֻהְּכָתה ְּבַתְדֵהָמה ִמן ַהַּמֲחֶזה ַהַּמְפִּתיַע ֶׁשִּנְגָלה 
ְלָפֶניָה; מּוָלּה ָרֲאָתה ֶאת ַּבֲעָלּה ַהּצֹוֵעד ְּבַנַחת, ְּבַדְרּכֹו ֲחָזָרה ִמֵּבית ַהחֹוִלים...

"ִעם ְּכִניָסִתי ַלֲחַדר ַהִּמּיּון ֻחַּבְרִּתי ְלֵערּוי נֹוְזִלים ּוַבד ְּבַבד ָעַבְרִּתי ְּבִדיקֹות ַמִּקיפֹות", 
ִסֵּפר ָהַרב א' ְלַרְעָיתוֹ ַהֻּמְפַּתַעת, "ְּבִסּיּוָמן ֻהְחַלט ְלַׁשְחְרֵרִני ְלַאְלַּתר, ּוָברּו ה', ָּכֵעת 

ֲאִני ַמְרִּגיׁש ְמֻצָּין".

 ַּבֶּדֶר ָלֶלֶכת  "ֶהְחַלְטנּו  ְלֻתּמוֹ,  ְוִסֵּפר  א'  ָהַרב   ִהְמִׁשי ַהחֹוִלים",  ִמֵּבית  "ְּבׁשּוֵבנּו 
ָהעֹוֶקֶפת, ְּכֵדי ַלֲחסֹ ֶאת ָהֲעִלָּיה ַהַּמִּתיָׁשה ֶׁשָהְיָתה ְּכרּוָכה ַּבֲהִליָכה ַּבֶּדֶר ָהְרִגיָלה".

"עֹוד ִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ֶׁשל ָאֵמן!", ֵהִגיָבה ָהִאָׁשּה ְּבַתְדֵהָמה.

ָהַרב א' א ֻהְפַּתע. ַּבְּתקּוָפה ֶׁשָחְלָפה ֵמָאז ֵהֵחּלּו ְלִהְתַחֵּזק ְּבֵביָתם ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ְּכָבר 
ִהְתַרְּגלּו ֵהם ִלְראֹות ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות...

"ּוָמה ַהַּפַעם?!", ָּתָהה, "ַהִאם ֲאַמְרֶּתם 'ָאֵמן' ִלְרפּוָאִתי?", ִנָּסה ְלָהִבין.

"ְּכֶׁשִסַּפְרָּת  ָהִאָׁשּה,  ֵהִׁשיָבה  'ָאֵמן'",  ֵמֲעִנַּית  ִמָּיִדּיֹות  ּתֹוָצאֹות  ִלְראֹות  ָזִכיִתי  "ַהַּפַעם 
ֶׁשָּבאָת ִמֶּדֶר עֹוֶקֶפת, ִהְרַהְרִּתי ְלַעְצִמי, ִּכי ִאּלּו א ָהִייִתי ִמְתַעֶּכֶבת ְּכֵדי ַלֲענֹות ָאֵמן 
 ֲאַזי ָהִייִתי מֹוֵצאת ֶאת ַעְצִמי ַעָּתה צֹוֶעֶדת ֶאת ַהֶּדֶר ,ַאַחר ַהְּיָלִדים ֶׁשִהְפִצירּו ָּכל ָּכ
ָהֲאֻרָּכה ַעד ֵּבית ַהחֹוִלים, ַּכֲאֶׁשר ַהֲחִבילֹות ַהְּכֵבדֹות ְּבָיַדי, ַרק ְּכֵדי ִלְׁשמַֹע ֶׁשְּבַחְסֵּדי 
ָׁשַמִים ְּכָבר ִהְׁשַּתְחַרְרָּת ְוָעַלי ָלׁשּוב ֶאת אֹוָתּה ֶּדֶר ְּבַלְיָלה ָחׁשּו ְלַבִּדי, ִלְבֵני ַהַּבִית 

ֶׁשָהיּו ַמְמִּתיִנים ְּבֹקֶצר רּוַח ּוִבְדָאָגה ִלְתִחַּלת ַהְּסעּוָדה.

ַּכָּמה ָעְגַמת ֶנֶפׁש ֶנְחְסָכה ִמֶּמִּני ּוִמֶּיֶתר ְּבֵני ַהַּבִית ִּבְזכּות ֶׁשִהְתַעַּכְבִּתי ְּכֵדי ַלֲענֹות ָאֵמן 
ַּכָּיאּות".

'ִטיב ַהְּקִהָּלה' ְּתַצֶּוה תשע"ו

ַהֵּמִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶבר
ָידּוַע הּוא ַהַּמֲעֶׂשה ְּבאֹותֹו ָחִסיד ֶׁשִּנְתַּפס ְמַהֵּל ָּבְרחֹוב ִּבְׁשַעת ִמְלָחָמה, ְּכֶׁשהּוַטל 'עֶֹצר' ָּבְרחֹובֹות, ּוְכֶׁשְּׁשָאלּוהּו 

ַהַחָּיִלים: "ְלֵהיָכן ִהְּנ הֹוֵל?" ֵהִׁשיב ְלֻתּמוֹ: "ֵאיִני יֹוֵדַע!"

ְנָטלּוהוּ ִעָּמם ַלֲחִקיָרה, ְוַכֲאֶׁשר ִנְׁשַאל ְלֵפֶׁשר ְּתׁשּוָבתֹו ַהּמּוָזָרה, ָׁשַאל אֹוָתם: "ּוַמּדּוַע ִּתְתְמהּו, ֲהלֹוא ֵעיֵניֶכם 
ְּבֶצֶדק  א  ֲהִכי  ַהְּצָבִאי...  ַלַּמֲחֶנה  ְלָכאן,  ְלַבּסֹוף  ִהַּגְעִּתי  ְּפלֹוִני,  ְלָמקֹום  מּוָעדֹות  ָהיּו  ֶׁשָּפַני  ַאף  ִּכי  ָהרֹואֹות 

ֲהַׁשְבִּתיֶכם ִּכי 'ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע'?"

ָאֵכן, ְּבָכל ַצַעד ְוַצַעד ֶׁשעֹוֶׂשה ָהָאָדם ִנְזָקק הּוא ְלִסּיּוַע ִמָּמרֹום, ְּכִפי ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ִּבְתִהִּלים 
(לז כג): "ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו ְוַדְרּכֹו ֶיְחָּפץ", ְוַעל ֶעְזָרה זֹו מֹוִדים ָאנּו ְּבִבְרַּכת 'ַהֵּמִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶבר'.

ַהָחְכָמה ַהְּטמּוָנה ְּבַרְגֵלי ָהָאָדם
ַּבֲעֵלי  ְׁשַאר  ֶׁשל  ְלַרְגֵליֶהם  ְּבִנּגּוד  ָהָאָדם  ְּבַרְגֵלי  ַהְּטמּוָנה  ַהֻּמְפָלָאה  ַהָחְכָמה  ַעל  אֹוָתנּו  ְמַלֶּמֶדת  'ַהֵּמִכין'  ְלׁשֹון 
ַהַחִּיים. ַרְגֵלי ָהָאָדם ְּבנּויֹות ְּבצּוָרה ֻמְרֶּכֶבת, ְמֻיֶחֶדת ְּבִמיָנּה ַהְּמַאְפֶׁשֶרת לֹו ִלְצעֹד ֲעֵליֶהם ְּבִבְטָחה, ִמְּבִלי ְלֵהָעֵזר 

ְּבָיָדיו, ְוָכ ֵיׁש ִּביָכְלּתוֹ ָלֶלֶכת ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה ְּכֶׁשֵעיָניו ְנׂשּואֹות ְלַמְעָלה ('ָערּו ַהֻּׁשְלָחן').

ַּבִּמְצָעִדים  ַהּבֹוֵרא  ֶׁשָעָׂשה  ַהִּנְפָלָאה  ַהֲהָכָנה  "ּוְרֵאה  ָהִראׁשֹוִנים:  ִמְּגדֹוֵלי  ִמִּנְרבֹוָנה,  ָמנֹוַח  ַרֵּבנּו  ָּכַתב   ְוָכ
[ָּבַרְגַלִים], ֶׁשֵהם ַּבֲעֵלי ִּגיִדים ַרִּבים, ִּגיֵדי ְּתנּוָעה ְוֶהְרֵּגׁש, ְלִפי ֶׁשֵהם ְצִריִכים ְּתנּוָעה ַרָּבה. ְוָלֶהם ְּפָרִקים ַהְרֵּבה 
ֵהם  ַרִּבים  ִמְּפָרִקים  ּוְכֶׁשֵהם  ַהֲהִליָכה,  ֵמרֹב  ְּבָנֵקל  ִמְׁשַּתְּבִרים  ָהיּו  ֶאָחד  ֶּפֶרק  ָהָיה  ֶׁשִאם  ֲחָזִקים,  ְקָׁשִרים  ִעם 
ְּבָמקֹום  ְוֶלְכָּתם  ְוַהַּבְרָקִנים  ַהּקֹוִצים  ְּדִריַסת  ִמְּפֵני  ָקֶׁשה,  ַהַּכף  עֹור  ה'  ְוֵהִכין  ֶׁשִּיְרֶצה.  ַצד  ְלָכל  ְלִהּסֹב  ִנְקִלים 

ָקֶׁשה" ('ַטְלֵלי אֹורֹות'). 

מֹוִדים ָאנּו ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ֶׁש'ֵהִכין', ְּכלֹוַמר ּכֹוֵנן [ִמְּלׁשֹון 'ִּכּיֹור ְוַכּנֹו'] אֹוָתנּו ַעל ָּבִסיס מּוָצק ֶׁשל ַרְגַלִים ְּבִריאֹות 
ַוֲחָזקֹות ֶׁשּיּוְכלּו ְלַהֲחִזיק ֶאת ּגּוֵפנּו ִּבְׁשַעת ֲעִמיָדה ַוֲהִליָכה, ְוַאף ָנַטע ָּבנּו ֶאת ּכֹחַ ִׁשּוּוי ַהִּמְׁשָקל ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו 

ְיכֹוִלים ָאנּו ָלֶלֶכת ְּבַיִּציבּות ְּבִלי ִלְנטֹות ָאָנה ְוָאָנה ('ָהֵאר ֵעיֵנינּו'; 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות' ֵעץ יֹוֵסף).

ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי
ְּבֵסֶדר ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ִנְבָרא ָהָאָדם ַאֲחרֹון, ָּכ ֶׁשְּבֵצאתֹו ַלֲאִויר ָהעֹוָלם ְּכָבר ָהיּו ָּכל ְצָרָכיו מּוָכִנים ּוְמֻתָּקִנים 
ַהְּנחּוִצים  ַהְּבִסיִסִּיים  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ְּתִחָּלה  ִלְברֹא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִהְקִּדים  ֵמָהֻעְבָּדה  ֶׁשִּנָּכר  ְּכִפי  ַּבֲעבּורֹו. 
ַלַחִּיים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְּכאֹור, ַּכֲאִויר ְוַכַּמִים, ְלַאַחר ִמֵּכן ֶאת ַהְּצָמִחים ַהְּמיָֹעִדים ַלֲאִכיַלת ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים, ְלַאֲחֵריֶהם 

ֶאת ָהעֹופֹות ְוַהָּדִגים, ּוְלַאֲחֵריֶהם ֶאת ַהַחּיֹות ְוַהְּבֵהמֹות, ְוַרק ְלַבּסֹוף ֶאת ָהָאָדם ֶׁשּיּוַכל ֵלָהנֹות ֵמֶהם.

ַּבְּזַמן ַהֶּזה, ַּכֲאֶׁשר ׁשֹוֵחט ָהָאָדם ְּבֵהָמה אֹו עֹוף ְּכֵדי ְלאֹוְכָלם, ְמַבֵּטא הּוא ְּבָכ ֶאת ַמֲעָלתֹו ַעל ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים. 
ַמֲעָלה ַהִּמְתַּבֵּטאת ְּבָכ ֶׁשִהְׁשִליט אֹותֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֲעֵליֶהם ְּכֵדי ְלַמֵּלא ֶאת ְצָרָכיו.

ְׁשִליָטתֹו  ֶאת  הּוא  ְמַבֵּטא  זֹו  ִּבְנִעיָלה  ִּכי  ְלַרְגָליו,  עֹור  ִמְנֲעֵלי  נֹוֵעל  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  זֹו  ַמֲעָלה  ִנֶּכֶרת  ִּבְמֻיָחד  אּוָלם 
ַהֻּמְחֶלֶטת ַעל עֹוַלם ַהַחי, ֶׁשֶאת עֹוָרם ׁשֹוְטִחים ָאנּו ַּבָּמקֹום ַהָּנמּו ְּביֹוֵתר ְּבגּוֵפנּו, ַּתַחת ַּכּפֹות ַרְגֵלינּו, ַּכֶּנֱאָמר 
ָׂשָדי"  ַּבֲהמֹות  ְוַגם  ֻּכָּלם  ַוֲאָלִפים  צֶֹנה  ַרְגָליו;  ַתַחת  ַׁשָּתה  ּכֹל   ָיֶדי ְּבַמֲעֵׂשי  ז-ח): "ַּתְמִׁשיֵלהּו  ח  (ְּתִהִּלים  ַּבָּפסּוק 

(ַהְגָּר"א 'ִאְמֵרי נַֹעם' ְּבָרכֹות ס ב).

'ֶׁשָעָׂשה' – ִּבְלׁשֹון ָעַבר
ִּבְדָבָריו (ָׁשם) ֵּבֵאר ַהְגָּר"א, ִּכי ֻנַּסח ַהְּבָרָכה 'ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי' ִנְתָקן ִּבְלׁשֹון ָעַבר, ֵּכיָון ֶׁשְּבֶאְמָצעּות ַהַּנֲעַלִים 
ִמְתַּגָּלה ָהֻעְבָּדה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא א ְּבָרָאנּו ְּבֶטֶרם ִהְתִקין ָלנּו ֶאת ָּכל ְצָרֵכינּו. ַעל ֵּכן ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַעל 

ֶהָעָבר, ֶׁשִּבְׁשַעת ַהְּבִריָאה ְּבָרָאנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶעְליֹוִנים ַעל ָּכל ַהִּנְבָרִאים.

ֵּבאּור נֹוָסף ִנְפָלא ְּבַפְׁשטּותֹו, ַהַּמְסִּביר ַמּדּוַע ְּבָרָכה זֹו ֶנֱאֶמֶרת ִּבְלׁשֹון ָעָבר, ָאַמר ָהְרַה"ק ַרִּבי ְיקּוִתיֵאל ְיהּוָדה 
ַהְלֶּבְרְׁשָטאם, ַּבַעל 'ֶׁשַפע ַחִּיים' ִמַּצאְנז ִזי"ַע: ָאְמרּו ֲחָז"ל (סֹוָטה ב א) ִּכי ַאְרָּבִעים יֹום קֶֹדם ְיִציַרת ַהָּוָלד ַּבת קֹול 
ַמְכִריָזה ְואֹוֶמֶרת 'ַּבת ְּפלֹוִני ִלְפלֹוִני', ְוִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ַמהּו ַהּצֶֹרְך ְּבַהְכָרָזה זֹו ְּבָׁשָלב ֻמְקָּדם ָּכל ָּכ? ֶאָּלא ֵּכיָון 
ֶׁשָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפָניו ִיְתָּבַר ִּכי ָעִתיד ָהָאָדם ַלֲחטֹא, ְלִפיָכ, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְיַקְלֵקל ַּבֲחָטָאיו ֶאת ִזּוּוגֹו, ִהְקִּדים ְוִיֵחד לֹו 

אֹותֹו ַאְרָּבִעים יֹום קֶֹדם ְיִציָרתֹו, ִּבְזַמן ֶׁשֲעַדִין ָהָיה ָטהֹור ִמן ַהֵחְטא.

ַעל ֶּדֶר זֹו ִנָּתן ְלָבֵאר ֶׁשֶאת ִּבְרַּכת 'ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי' ָאנּו אֹוְמִרים ִּבְלׁשֹון ָעָבר, ְּכֵדי ְלהֹודֹות ַעל ָּכ ֶׁשְּכָבר 
ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית ִהְזִמין ָלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ָּכל ְצָרֵכינּו, עֹוד ֶטֶרם ֶׁשִּקְלַקְלנּו ַמֲעֵׂשינּו, ְוָכ נּוַכל ַּכּיֹום 

ֵלָהנֹות ִמָּכל ַהֶּׁשַפע ְוַהֶחֶסד ֶׁשעֹוֶׂשה ִעָּמנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָכל יֹום ָויֹום.

ּוְבֶדֶר נֹוֶסֶפת ֵּבֵאר: ַהַּמֲאִמין ָהֲאִמִּתי ּבֹוֵטַח ּוַמִּכיר ְּבָכ ֶׁשָּכל ְצָרָכיו ְּכָבר מּוָכִנים ּוְמֻזָּמִנים לֹו ִּביֵדי ה'. ֶאָּלא 
 הּוא ִלְתִפָּלה ְּכֵדי ְלהֹוִציא ֶאת ַהּטֹוָבה ִמן ַהּכֹחַ ֶאל ַהּפַֹעל. ְלִפיָכ ֶׁשְּלֹקֶצר ַּדְעּתֹו ָחׁש הּוא ְּבֶחְסרֹוָנם, ְוִנְצָר
ִּבְרכֹות  ַחִּיים'  ('ֲהִליכֹות  ַּבֲעבּוֵרנּו  ְמֻזָּמִנים  ְּכָבר  ְצָרֵכינּו  ֶׁשָּכל  ָאנּו  ַמֲאִמיִנים  ִּכי  ְלהֹורֹות  ָעָבר,  ִּבְלׁשֹון  ָאנּו  ְמָבְרִכים 

ַהַּׁשַחר).

ַהּבֹוֵרא ְמַסֵּפק ָלנּו ֶאת ָּכל ְצָרֵכינּו
ְּבנֹוָסף ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַעל ֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשְּמַסֵּיַע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָיֵדינּו ִלְרּכֹׁש ַנֲעַלִים, ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן נּוַכל 
ָלֶלֶכת ְּבָנֵקל ַּבְּדָרִכים ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהִּנְצָר ָלנּו. ְוֶזהּו ַהֻּנָּסח 'ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי', ֵּכיָון ֶׁשִאם ָהָיה ָהָאָדם 

ָיֵחף הּוא א ָהָיה ְמֻסָּגל ָלֶלֶכת ְּכָלל, ְוֵכיָון ֶׁשָּנַעל ְנָעָליו ֲהֵרי ֶזה ְּכִאּלּו ְּכָבר ַנֲעׂשּו ָּכל ְצָרָכיו (ַאּבּוִדְרַהם).

ְוָכ ָּכַתב ַּבַעל "ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה": "ִחּיּוב ַעל ָהָאָדם ְלָבֵר ְּבָרָכה זֹו ְּבִׂשְמַחת ַהֵּלב ְמאֹד, ְוַיֲאִמין ַהֲאָמָנה 
ְּגדֹוָלה ַּבה' ִיְתָּבַר ְוִיְתַעֶּלה ֶׁשַּיְסִּפיק לֹו ָצְרּכֹו. ּוְבִיחּוד ָהָאָדם ֶׁשֲחָננֹו ה' ִיְתַעֶּלה ְּבֶלֶחם ְוִׂשְמָלה ּוֵבית ִּדיָרה ְוֵיׁש 
ְוַאף  ֶהָעִתיד.  ַעל  ְוַהֲאָמָנה  ֶהָעָבר,  ַעל  ְוהֹוָדָאה  ָּגדֹול  ֶׁשַבח  ְוִיֵּתן  ְמאֹד  ֲעצּוָמה  ְּבִׂשְמָחה  זֹו  ְּבָרָכה   ְיָבֵר ּכֹל,  לֹו 
ֶׁשִּנְתְקָנה ְּבָרָכה זֹו ַעל ְלִביַׁשת ִמְנָעִלים, ְּבַוַּדאי ָצִרי ָהָאָדם ִלֵּתן הֹוָדָאה ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ִּבְבָרָכה זֹו ַעל ָּכל ַהּטֹוב 

ֶׁשֲחָננֹו ַהֵּׁשם ִיְתַעֶּלה".

ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת ַעל ַהִּמְנָעִלים
ַּבַּטַעם ֶׁשִּתְּקנּו ֲחָכִמים ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת ַעל ַהִּמְנָעִלים, ְוא ִהְסַּתְּפקּו ְּבִבְרַּכת 'ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים', ֵּבֵאר ַהַּמֲהָר"ל ('ּגּור 
ַאְרֵיה' ֵעֶקב): ֶהְבֵּדל ֵיׁש ֵּבין ְּבָגִדים ְלִמְנָעִלים; ַלְּבָגִדים ַקֶּיֶמת ַמֲעָלה ִמַּצד ַעְצָמם, ֶׁשְּמַכִּסים ֵהם ֶאת ַהְּמקֹומֹות 

ַהְּטעּוִנים ִּכּסּוי ְּבגּוף ָהָאָדם ּוְבָכ מֹוִסיִפים ֵהם לֹו ָּכבֹוד ּוְקֻדָּׁשה. ְלֻעַּמת זֹאת, ַהִּמְנָעִלים ֵאיָנם מֹוִסיִפים ָּכבֹוד 
ּוְקֻדָּׁשה ָלָאָדם, ַאְדַרָּבה, ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ֵיׁש ְלהֹוִריד ֶאת ַהִּמְנָעִלים ַּכָּכתּוב (ְׁשמֹות ג ה): "ַׁשל ְנָעֶלי ֵמַעל ַרְגֶלי ִּכי 

ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא".

ֵּכיָון ֶׁשָּכל ַּתְכִליָתם ֶׁשל ַהִּמְנָעִלים הּוא ַרק ְּכֵדי ְלָהֵקל ַעל ָהָאָדם ָלֶלֶכת ְוַלֲעסֹק ִּבְצָרָכיו, ְלִפיָכ ַעל ַהְּבָגִדים 
ְמָבְרִכים ָאנּו ְּבָרָכה ְּכָלִלית: "ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים", ֶׁשֵּכן ְלִביָׁשָתם מֹוִסיָפה ָלנּו ָּכבֹוד. אּוָלם ַעל ַהִּמְנָעִלים ְמָבְרִכים 

ָאנּו הֹוָדָאה ְּפָרִטית, ֵּכיָון ֶׁשְּבִריָאָתם ָהְיָתה ַרק ֵמֲחַמת ֶהְכֵרַח ְוצֶֹר ְוא ְלָכבֹוד (ַמֲהַר"ל - ּגּור ַאְרֵיה, פר' ֵעֶקב).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן

ע ַמעּתַ ט וום  ַמּבָ ססִספפּפּ ם
ענַּית ת י'  ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶבר' ְו'ׁשֶ ָרכֹות 'ַהּמֵ ּבְ


